
 
УКРАЇНА 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
  5 сесія 8-го скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
02 березня 2021            Мукачево     №254 
 

 
Про внесення змін до бюджету Мукачівської міської  
територіальної громади на 2021 рік 
07507000000    
 (код бюджету) 
 

Розглянувши пропозиції головних розпорядників коштів бюджету 
Мукачівської міської територіальної громади відповідно до листів: виконавчого 
комітету Мукачівської міської ради від 09.02.2021 №7, від 18.02.2021р. №10, 
управління освіти, молоді та спорту Мукачівської міської ради від 18.01.2021р. 
№27/01-23, 23.02.2021 р. №161/01-32, управління праці та соціального захисту 
населення Мукачівської міської ради від 11.02.2021р. №217/01-19, відділу 
культури Мукачівської міської ради від 15.02.2021 р. №52/19, управління 
міського господарства Мукачівської міської ради від 11.01.2021р. №31/21/01-
12, від 09.02.2021р. №91/21/01-12, від 11.02.2021р. № 98/21/01-12, від 
24.02.2021 р. №140/21/01-12, управління будівництва та інфраструктури 
Мукачівської міської ради від 09.02.2021р. №58/01-08, від 24.02.2021р. №82/01-
08, Управління комунальної власності та архітектури від 10.02.2021р. 
№84/0/232-21, відповідно до статей 23, 78 Бюджетного кодексу України, 
рішення 3 позачергової сесії Мукачівської міської ради 8-го скликання від 
22.12.2020 №138 «Про реорганізацію відділу культури Мукачівської міської 
ради», рішення 5 сесії Мукачівської міської ради 8 скликання від 02.03.2021р. 
№212 «Про  зміну назви  Управління освіти, молоді та спорту Мукачівської 
міської ради та затвердження  Положення про Управління освіти, культури, 
молоді та спорту Мукачівської міської ради» та рішення 5 сесії Мукачівської 
міської ради 8 скликання від 02.03.2021р. № 209 «Про зміну назви управління 
праці та соціального захисту населення Мукачівської міської ради та 
затвердження Положення про управління соціального захисту населення 
Мукачівської міської ради» враховуючи листи: Міністерства фінансів України 
від 22.12.2020р. №12040-08-6/40010 «Про погодження зміни істотних умов 
запозичення», департаменту фінансів Закарпатської обласної державної 
адміністрації від 28.01.2021 р. №162/02.2-15 «Про перевірку рішення про 
бюджет на 2021 рік» та рекомендації постійної комісії з питань бюджету та 
регламенту Мукачівської міської ради (протокол №4 від 24.02.2021 р.), 



керуючись п.23 ч.1 ст. 26, ч.1 ст. 59 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Мукачівська міська рада вирішила: 
 

1. Затвердити  зміни до фінансування бюджету Мукачівської міської 
територіальної громади на 2021 рік згідно з додатком 1 цього рішення. 

2. Затвердити зміни до розподілу видатків бюджету Мукачівської 
міської територіальної громади на 2021 рік згідно з додатком 2 до цього 
рішення.   

3. Затвердити зміни до розподілу бюджетних призначень (у межах 
загального обсягу) за головними розпорядниками коштів бюджету 
Мукачівської міської територіальної громади на 2021 рік  згідно з додатком 3 
до цього рішення. 

4. Затвердити зміни до розподілу  коштів бюджету розвитку на 
здійснення заходів на будівництво, реконструкцію,  реставрацію, капітальний 
ремонт об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за 
об'єктами бюджету Мукачівської міської територіальної громади у 2021 році 
згідно з додатком 4 цього рішення. 

5. Затвердити зміни до розподілу витрат бюджету Мукачівської міської 
територіальної громади на реалізацію місцевих /регіональних  програм  у 2021 
році згідно з додатком 5 цього рішення. 

6. Затвердити додаток 5 «Міжбюджетні трансферти на 2021 рік» до 
рішення 3 -ї позачергової сесії Мукачівської міської ради 8-го скликання  від 
22.12.2020 № 111 «Про бюджет Мукачівської міської територіальної громади 
на 2021 рік» в новій редакції (додаток 6 до рішення). 

7. Затвердити додаток 3 «Розподіл видатків  бюджету Мукачівської 
міської територіальної громади  на 2021 рік» до рішення 3 -ї позачергової сесії 
Мукачівської міської ради 8-го скликання від 22.12.2020 № 111 «Про бюджет 
Мукачівської міської територіальної громади на 2021 рік» в новій редакції 
(додаток 7 до рішення). 

8. Змінити найменування головних розпорядників коштів місцевого 
бюджету/відповідальних виконавців: 

з «Управління освіти, молоді та спорту  Мукачівської міської ради» 
на «Управління освіти, культури, молоді та спорту  Мукачівської міської 

ради»; 
з «Управління праці та соціального захисту населення  Мукачівської 

міської ради» 
 на «Управління соціального захисту населення  Мукачівської міської 
ради». 

9. Внести такі зміни в додаток 6 до рішення 3-ї позачергової сесії 
Мукачівської міської ради 8-го скликання від 22 грудня  2020 року №111 "Про 
бюджет Мукачівської міської територіальної громади на 2021 рік" по 
головному розпоряднику коштів місцевого бюджету/відповідальному 
виконавцю управління будівництва та інфраструктури Мукачівської міської 
ради, по коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 
бюджету 1517321, коду типової програмної класифікації видатків та 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5515-17/print1361171652066942#n107


кредитування місцевого бюджету 7321, коду  функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету 0443 у назві об’єктів: 
  «Реконструкція спортивих майданчиків та благоустрій території ЗОШ № 2 
по вул. Павлова Івана академіка, 14 в м. Мукачево» слово  «спортивих» 
замінити на  слово «спортивних»; 
 «Капітальний ремонт благоустрою території ЗОШ № 13 по вул. 
Росивгівська в м. Мукачево» слово  «Росивгівська» замінити на  слово 
«Росвигівська» . 

10. Додатки № 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною. 
11. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію з питань бюджету та регламенту Мукачівської міської ради. 
 
 
Міський голова                                                                               А. БАЛОГА 
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